
Greetings Pioneers,  
 
Happy First Friday of the Year!!!! We got through the first week back from winter break. 
Attendance has been consistently low this week as 20-30% of our students have been out on a 
daily basis, but luckily we are exceeding 80% at the district level.  
 
If your student is out (for any reason) please make sure they check their Schoology page for 
classwork, assignments, class news, etc 
 
I hope you have a great weekend!  
 
Principal Jebril  
___________________________________________________________________________ 
Our week ahead looks like this: 
 
Monday, January 10th 

 Board Meeting @7pm 

Tuesday, January 11th 

 Vaping & Teens Presentation for parents and students @6pm in the Annex/cafe 
 Ice Hockey @ DISC 
 Boys Basketball @ home  
 Girls Basketball game @Livonia Franklin 
 Boys Swimming @ Lincoln Park 

Wednesday, January 12th 

 Secondary Options Session for parents & students @ 5pm  
The Zoom link for the session is:https://dearbornschools-
org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09 

 Athletic Booster Club Meeting @ 7pm  
 Wrestling @ Livonia Stevenson 

Thursday, January 13th 

 Boys Swimming @ Belleville 

Friday, January 14th 

 Boys Basketball @Westland John Glenn 

Saturday, January 15h 

 Wrestling @Westland John Glenn 
 Competitive Cheerleading @Troy Athens  
 Ice Hockey @DISC 

__________________________________________________ 

 
FINAL EXAMS NEXT WEEK - the week of January 17th Final Exam Schedule 

https://dearbornschools-org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09
https://dearbornschools-org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09
https://docs.google.com/document/d/1SLxKF6hvuLcsQ9ENmOv39B5xCZY3Si1O_JiDZEBn9rA/edit


 تحياتي للرواد
 

!!! لقد إجتزنا األسبوع األول بعد العطلة الشتوية. وقد كان الحضور هذا أتمنى لكم أول يوم جمعة سعيدة لهذا العام

 %80طالبنا وطالباتنا غابوا يومياً، لكننا لحسن الحظ تخطينا عتبة  من إجمالي %30-%20حيث أن االسبوع متدنياً 

  على مستوى المقاطعة. 

صفحة السكوولوجي  مراجعةالتأكد من  طالبكم )ألي سبب من األسباب( في حال غياب أي من أرجو منكم

(Schoology)  زلية، أخبار الصف، إلخ.....وض المنالفرلمعرفة فروض الصف، الخاصة بهم 

 أتمنى لكم نهاية أسبوع عظيمة!

 مديرة المدرسة، السيدة جبريل
____________________________________________________________________________ 

 هذا ما يبدو عليه اسبوعنا القادم:
 

 كانون الثاني )يناير( 10اإلثنين، 
  @ مساءً  7:00إجتماع المجلس التعليمي 

 كانون الثاني )يناير( 11 الثالثاء،

 لمقهىا / ملحقالمساًء في  6:00@  راهقينمعرض لألهالي والطالب عن التدخين اإللكتروني وال 

  @ هوكي الجليدDISC 

  ديربورن هاي ثانويةكرة السلة للصبيان @ على أرض مباراة 

  @ فرانكلينليفونيا مباراة فريق البنات األول لكرة السلة 

 سباحة الصبيان @ لينكولن بارك 

 كانون الثاني )يناير( 12 ،األربعاء
 وهذا هو رابط الزووممساءً  5:00ولياء األمور والطلبة @ الثانوية أل رات الدراسةاجلسة خي . :  

https://dearbornschools-
org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09 

 مساءً  5:00@  ةتعزيز الرياض إجتماع نادي  

 سوننستيفليفونيا @ مصارعة ال 

 كانون الثاني )يناير( 13 ،الخميس

  @ بيلفيلسباحة الصبيان 

 كانون الثاني )يناير( 14 ،الجمعة

  وستالند جون غلينكرة السلة للصبيان @ مباراة 

 كانون الثاني )يناير( 15 ،السبت

 وستالند جون غلين@ مصارعة ال 

  آثينس التشجيع @ ترويمنافسة 

  @ هوكي الجليدDISC 

____________________________________________________________________________________ 

 كانون الثاني )يناير( 17السبوع  اإلمتحان النهائيجدول  –اإلمتحانات النهائية األسبوع المقبل 
 

https://dearbornschools-org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09
https://dearbornschools-org.zoom.us/j/82372871909?pwd=WDZ2VEJRVXB1QWJQOGFaL0p0RVJsQT09
https://docs.google.com/document/d/1SLxKF6hvuLcsQ9ENmOv39B5xCZY3Si1O_JiDZEBn9rA/edit

